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چکیده :در دو دهۀ اخیر ،شكاف ديجیتالی بهمعنای فاصلۀ بین افرادی که به رايانه و اينترنتت
دسترسی دارند و افرادی که از اين دسترسی محروماند ،بهعنوان يكی از بزرگترين چالشهتای
عصر ديجیتال مطرح شده است .با توجه به آثار مخرب اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاستی
مترتب بر اين نوع نابرابری -که بهزعم بسیاری از صاحبنظران ،عمیقتر از نابرابریهای سنتی
است -اين تحقیق ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شكاف ديجیتالی در سطح شتهروندان شتهر
رفسنجان انجام شده است .اين پژوهش از نظر ماهیت ،همبستگی ،از نظر هدف ،کتاربردی و از
منظر شیوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمايشی است .جامعۀ آمتاری ايتن پتژوهش ،مجموعتۀ
شهروندان شهر رفسنجان است و در آن ،به روش نمونهگیری خوشته ای ،وضتعیت  501نفتر از
شهروندان ،به روش مدلسازی معادلههای ساختاری تحلیل شده است .براساس نتتاي ،،عوامتل
اقتصادی و زيرساختی ،به طور مستقیم و عامتل فرهنگتی ،از طريتق نقتش میتانجی دسترستی
انگیزشی ،بر شكاف ديجیتالی تأثیر میگذارند .در مقايسۀ عوامل مختلف ،نقش عامل فرهنگتی،
مهمتر از عوامل اقتصادی و زيرساختی است .تمامی متغیرهای متورد بررستی 55/3 ،درصتد از
تغییرهای دسترسی فیزيكی را تبیین میکنند.
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مقدمه 

فناوری اطالعات و ارتباطات ،امروزه يكی از مهمترين شاخصهای رشد و توسعه به شمار می رود.
اين پديده ،به طور فزاينده و سريع ،به بیشتر جنبههای زندگی نفوذ کرده و بحثهای زيتادی را در
زمینۀ جايگاه و ضرورت آن بهدنبتال داشتته استت .توستعۀ گستتردۀ فنتاوریهتای اطالعتات و
ارتباطات ،)ICTs( 1نه تنها فرصتهای شگفت آوری برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ايجاد کرده
است ،بلكه موجب شكلگیری تقسیمبندی ها و نابرابری های جديدی با عنوان شتكاف ديجیتتالی
شده است (پتروويچ و همكاران .)2012 ،در دهۀ اول قرن  ،21شاهد انتشار سريع رايانه و اينترنت
در سراسر جهان بودهايم .به گزارش اتحاديۀ بینالمللی مختابرات ،)2011( )ITU) 2ضتريب نفتوذ
اينترنت در سطح جهانی ،از 18درصد در سال  ،2006به حدود  35درصد در ستال  2011افتزايش
يافته است (لی و رانیر .)2013 ،نخستین بار ،الری ايروينگ از کارمندان ارشد دولت اياالت متحدۀ
امريكا از واژۀ شكاف ديجیتالی استفاده کرد .مقصود وی از اين واژه ،فاصلۀ میان افرادی بود کته
از سختافزار و نرمافزار فناوری در خانوادهها بهرهمنتد بودنتد و بستیاری از اشخاصتی کته تتوان
خريداری اين ابزارها را نداشتند .متعاقبا مفهوم شكاف ديجیتالی ،به وجود فاصله در دسترستی بته
خدمات اطالعاتی توسعه يافت (دراگوالسكو .)2002 ،تعاريف مختلفی از شتكاف ديجیتتالی ارائته
شده و با گذشت زمان ،اين مفهوم معانی وسیعتری به خود گرفته است .البته نكتۀ شتايان توجته
اين است که با گسترش فناوریها ،مسئلۀ شكاف ديجیتالی ،از محدودۀ بتینکشتوری ،بته داختل
کشورها نیز کشیده شده و براساس تعريف سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه ،3شكاف بتین
افراد ،خانوارها ،صاحبان مشاغل و مناطق جغرافیايی در جايگاههای مختلف اقتصادی -اجتمتاعی،
در دسترسی و استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ،به شكاف ديجیتالی موستوم استت (او
ایسیدی .)2001 ،شكاف ديجیتالی به دو صورت وجود دارد؛ نوع اول آن بین کشور های مختلف
جهان است که به آن شكاف ديجیتال جهانی 4میگويند .نوع دوم آن ،شكافی است کته در يتک
کشور وجود دارد و از آن ،به عنوان شكاف ديجیتالی اجتماعی 5نام برده میشود .همچنین شتكاف
ديجیتالی اين پتانسیل را دارد که شكاف و فاصتلۀ میتان منتاطق و کشتورها (شتكاف ديجیتتالی
جهانی) يا میان گروه های شهروندان يک جامعه (شكاف ديجیتالی داخلی) را وسیعتر کند .سطوح
و ديدگاههای مختلفی برای ارزيابی شكاف ديجیتالی وجود دارد (بیلون و همكاران2009 ،؛ چتن و
ولمان2004 ،؛ سیالن و همكاران2009 ،؛ نوريس 2001 ،و اسكاديس.)2004 ،
1. Information and Communication Technologies
2. International Telecommunication Union
3. Organization for Economic Cooperation and Development
4. Global Digital Divide
5. Social Digital Divide
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افزايش شكاف ديجیتالی در سراسر جهتان ،درحتال حاضتر بته عنتوان يكتی از بتزرگ تترين
چالش های عصر ديجیتال ،با پیامدهايی ،اعم از مستقیم و غیر مستقیم ،در بیش از چنتدين حتوزۀ
جامعۀ اطالعاتی نمايان شده است .اهمیت شكاف ديجیتالی از آنجا ناشی متیشتود کته بته ايتن
دانش درحال حاضر ،به عنوان يک پیشبرندۀ اساسی برای افزايش رقابتت جهتانی و بهتره وری و
همچنین نوآوری و تولید ثروت توجه شده است (گومز .)2002 ،با اينحال ،شكاف بین گروهیکه
میتوانند با پیشرفتهای فناوری رشد کنند و کسانیکه اين کار را نمیکنند ،مانع و معضلی بترای
همۀ جوامع است .درواقع ،اين مشكل ،متانع انتشتار عادالنتۀ دانتش و تجهیتزات در جمعیتت هتا
می شود و درنتیجه ،از بهبود کیفیت زندگی افراد و روشنگری فرهنگتی آنهتا جلتوگیری متیکنتد
(کاروالهو و همكاران.)2012 ،
محرومیت اطالعاتی يا محرومیت ديجیتالی ،انعكتاس محرومیتت در دسترستی بته فنتاوری
اطالعات و ارتباطات است که با توجه به داليل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگتی يتا حتتی
زيستمحیطی بروز میيابد (ديوان و همكاران .)2005 ،مسئلۀ شكاف ديجیتالی ،بترای دولتت هتا
مهم است؛ زيرا مهم ترين هدف از مديريت ارتباط با شهروند ،بهره گیتری از فنتاوری اطالعتات و
ارتباطات ،بترای افتزايش مشتارکت شتهروندان در فراينتدهای دموکراتیتک استت (نرگستیان و
آيت اهلل زاده شیرازی .)1392 ،همچنین سیاستگذاری نظتامهتای اطالعتاتی و ارتبتاطی در ستطح
دولتی ،بر مسائل اجتماعی و فرهنگی ملت ها تأثیرگذارند (روشندل اربطتانی و همكتاران.)1391 ،
اين پديده را در سراسر جهان نمتیتتوان بتا درنظرگترفتن پارامترهتای يكستان ،تولیتد يتا حتتی
اندازه گیری کرد؛ زمینه های مختلف و پسزمینه هتای اجتمتاعی را متیتتوان بته عنتوان عتواملی
تأثیرگذار بر جامعه برای پذيرفتن فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه کترد (او ایستیدی.)2001 ،
درواقع ،برای ارائۀ فرصتی برای پذيرفتن پیشرفتهتای تكنولتوژيكی جديتد در عصتر اطالعتات،
تعیینکننده های متعدد ،از قبیل ويژگی های اجتماعی افراد (سن ،جتنس) ،پتسزمینتۀ تتاريخی و
دسترسی فرهنگی ،سطح متوسط آموزش ،موقعیت جغرافیايی جهانی يا حتی نزديكی به جمعیتت
شهری و اندازۀ جمعیت ،دردسترسبودن زيرساخت ها و هزينه های فناوری ها بايتد درنظتر گرفتته
شود (مارتین2011 ،؛ گیاباک.)2009 ،
شهر رفسنجان در شمال غربی استان کرمان واقع شده است و بتا داشتتن بتیش از ده مرکتز
دانشگاهی ،داشتن شهرت بهعنوان بزرگترين تولیدکنندۀ پسته در جهان ،مجاورت با معدن متس
سرچشمه به عنوان يكی از بزرگ ترين معادن مس روباز جهان ،وجود واحدهای صنعتی و تولیتدی
متعدد ،جاذبه های گردشگری و مهاجرپذيری فصلی و دائمی برای کسب فرصتت هتای شتغلی ،از
نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شرايط متنوعی را برای بررسی عوامتل تعیتینکننتدۀ شتكاف
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ديجیتالی فراهم کرده است .اگتر شتهروندان از لحتا دسترستی بته فنتاوری هتای اطالعتاتی و
ارتباطی ،از جمله رايانه و اينترنت در سطح مطلوبی قرار داشته باشند ،دسترسی آنها به اطالعات و
دانش در حوزه های فعالیت خود مانند تحقیقاتی ،صنعتی ،کشاورزی و ...آسانتر و ارزانتر خواهتد
بود .بدون شک ،ارتقای جايگاه دانش در جامعه ،سطح تفكر و نوع عملكرد مردم را در فعالیتها و
موضعگیریهای مختلتف اجتمتاعی تغییتر متیدهتد و ستبب افتزايش کمتی و کیفتی در نحتوۀ
بهره گیری و بهرهدهی ايشان به جامعه میشتود (جعفرختانی .)1388 ،از ايتن رو ،بررستی میتزان
دسترسی شهروندان به فناوریهتای ارتبتاطی و اطالعتاتی از جملته رايانته و اينترنتت و عوامتل
تعیینکنندۀ دسترسی ،ضروری بهنظر میرسد .اگرچه تتاکنون ،پتژوهشهتای بستیاری در زمینتۀ
شكاف ديجیتالی صورت گرفته و مدل های متعددی در زمینۀ شكاف ديجیتالی ارائه شده است ،در
هیچيک از اين پژوهش ها ،مدل مفهومی به اين شكل ،بترای بررستی عوامتل متؤثر بتر شتكاف
ديجیتالی و همچنین روابط و تعاملهای اين عوامل با هم در سطح شهروندی ارائه نشتده استت؛
بنابراين ،هدف اين پژوهش ضمن ارائۀ يک مدل مفهومی ،بررسی روابط بتین عوامتل متؤثر بتر
شكاف ديجیتالی است .از اين رو ،مسئلۀ اساسی تحقیق اين است کته چته عتواملی تعیتینکننتدۀ
شكاف ديجیتالی در میان شهروندان هستند؟
پیشینة پژوهش
جهتگیری های متفاوتی در پژوهشها برای ارزيتابی شتكاف ديجیتتالی وجتود دارد .استكاديس
( )2004سه حوزۀ پژوهش مورد توجه سیاستگذاران را مشخص می کند :مقدار شتكاف ديجیتتالی،
تكامل يا گسترش آن و سرعت تغییرهتای آن .بیلتون و همكتاران ( )2009ايتن فهرستت را بتا
پژوهشهايی در زمینۀ عوامل تعیینکنندۀ نفوذ فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی گستترش دادنتد.
نوريس ( )29-1 :2001مدل اليهبندیشدۀ شكاف ديجیتالی را ارائه میدهد .يكی از اين اليتههتا
که به جنبۀ بینالمللی شكاف مربوط است ،اختالف دسترسی به فناوری اطالعاتی و ارتباطات بین
کشورهای توسعهيافته و درحال توسعه را بررسی میکند؛ درحتالیکته اليتۀ ديگتر ،شتكاف را در
اصطالحهای اجتماعی و اقتصادی محلی و با اشاره به اطالعات دارا و ندار در يک کشور يا يتک
جامعۀ معین تعريف میکند.
اسكاديس ( )2004و چن و ولمان ( )2004دو رويكرد اصلی را برای ارزيابی شكاف ديجیتتالی
در ادبیات پژوهشی مشخص کرده اند :رويكرد اول ،شكاف ديجیتالی داخل يک کشتور را بررستی
متتیکنتتد و رويكتترد ديگتتر ،شتتامل مقايستتههتتای بتتین کشتتوری استتت .بتتهطتتور مشتتابه،
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سیالن و همكاران (  )2009دو بعد اصلی شكاف ديجیتالی را بهصورت شكاف ديجیتالی داخلی و
شكاف ديجیتالی بینالمللی تعريف کردهاند.
ارزيابی شكاف ديجیتالی داخل کشورها با تمرکز بر سطح دسترستی و استتفاده از  ICTبترای
مشخصکردن شكاف بین گروه های مردم است .اين نوع ارزيابی تعیین میکنتد کته افتراد يتک
کشور ،براساس وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،موقعیت جغرافیايی يا ويژگیهای ديگر گتروهبنتدی
میشوند .در پژوهشهای مختلف ،شكاف ديجیتال داخلی (تفاوت در دسترسی و استفاده از (ICT
بهعنوان نتیجهای از ثروت (بهعنوان مثال ،جیمز ،)2009 ،فرهنگ (ارونبتان و جونتگ )2006 ،يتا
نواحی روستايی (بهعنوان مثال ،آکا و همكاران )2007 ،است.
کنیستون ( )2004چهار مفهوم از شكاف ديجیتالی را مطرح کرده است .از نظتتر وی ،اولتتین
نوع شتكاف در هتترکشوری ،اعم از صنعتی و درحال توسعه ،در میان افتراد غنی ،تحصتیلكرده،
قدرتمنتد و افراد بیبهره از ايتن نعمتتهتتا وجود دارد .شكاف ديجیتالی دوم ،ناشتی از شتتكاف
ی است .سومین شكاف ديجیتالی ،شكاف کشورهای غنی و فقیر است که
زبانشناختی و فرهنگت 
از دو شكاف فوق نشئت گرفتته استت و چهتتارمین شكاف نیز به تفاوت سبک زندگی افتترادی
مربوط میشود کته در بطتن فناوری اطالعتات يتا صتنايع نوظهتور قرار دارند و نیتز افرادی که
در ساير مشاغل فعالیت میکنند.
ژائو و همكاران ( ،)2007در بررستی  39اقتصتاد توستعهيافتته و درحتال توستعه ،متغیرهتای
فرهنگی را به عنوان عواملی که تفاوت در اشاعۀ اينترنت را توضیح متیدهنتد ،شناستايی کردنتد.
بلیون و همكاران ( )2009در پژوهش خود نشان می دهند که نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطتات،
به بعضی عوامل سختافزاری ،از جمله زيرساختهای فنی ،توسعۀ اقتصتادی و عوامتل فرهنگتی
بستگی دارد .ون دايک ( )2006در پژوهش خود ،عوامتل فرهنگتی ،زيرستاختی و اقتصتادی را در
شكاف ديجیتالی مؤثر می داند و دسترستی انگیزشتی و دسترستی فیزيكتی را بتهعنتوان عوامتل
توضیحدهندۀ شكاف ديجیتالی معرفی میکند.
چارچوب نظری و مدل مفهومی
1

در اين پژوهش ،برای بررسی وضعیت شكاف ديجیتالی ،از مفهوم دسترسی فیزيكی استفاده شده
است .تحقیقهای شكاف ديجیتالی ،با مشاهدۀ افراد و گروههايی کته يتک کتامییوتر يتا امكتان
اتصال به شبكه را در اختیار داشتند ،آغاز شده است .درحال حاضر ،اکثر اين پژوهشهتا هنتوز بتر
دسترسی فیزيكی تمرکز دارند (رانیر .)2010 ،در ادامه ،عوامل مؤثر بر شكاف ديجیتالی ،براستاس
1. Physical Access
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پژوهشهای پیشین تبیین شده و برايناساس ،فرضیههای تحقیق و مدل مفهومی شتكل گرفتته
است.
عامل اقتصادی

1

بحث درمورد شكاف ديجیتالی ،اغلب با مفتاهیم ديگتر گتره ختورده استت .عامتل اقتصتادی بتا
درنظرگرفتن مواردی مانند هزينۀ رايانه و تجهیزات اينترنت ،مانند مودم ،هزينۀ اشتراک اينترنتت،
سطح درآمد افراد و ...يكی از اين مفاهیم است؛ چنانكه بیلون و همكاران ( )2009معتقدند عامتل
اقتصادی نقش زيادی در دسترسی فیزيكی به فناوریهای جديد دارد .با توجته بته نظتر ستازمان
توسعه و همكاری اقتصادی ( ،)OECDسطح درآمد ،عاملی کلیتدی در دسترستی بته کتامییوتر و
اينترنت است (ونگشنگ .)2001 ،مهرا و همكاران ( )2004و فوچس ( )2009وضعیت اقتصتادی
و سطح درآمد را بهعنوان يكی از مهمترين عوامل تعیینکنندۀ شكاف ديجیتالی مطرح میکنند .با
توجه به پژوهشهای متعدد (ويلستون و وونتگ2003 ،؛ فترو و همكتاران )2011 ،کته در زمینتۀ
دسترسی و نبود دسترسی به فناوری اطالعاتی و ارتباطی انجام گرفته ،وضعیت اقتصادی همتواره
بهعنوان عاملی تأثیرگذار در ايجاد و رشد شكاف ديجیتالی مورد توجه بوده است.
عامل زیرساختی2

بعضی از محققان ،در تعیین شكاف ديجیتالی ،عالوه بر نقش عامتل اقتصتادی (پیتک و نیشتیدا،
 )2014و ثروت کشور ،بر توانمندی زيرساختی تأکید کردهانتد (بینتد2005 ،؛ رالتت و روچالنتدت،
 .)2004کامیاين ( )2001به حرکتت مرزهتای دشتوار شتكاف ديجیتتالی از مالكیتت رايانته هتای
شخصی به دسترسی به اينترنت و بهتازگی ،سرعت باال (پهنای باند) توجته کترده استت .در ايتن
تعريف ،کامیاين بر نقش کلیدی عوامل زيرساختی تأکید میکند؛ يعنی اگر فرد امكان دسترسی به
آخرين فناوریها را داشته باشد ،اما امكان اتصال به اينترنت را نداشته باشد ،شتكاف ديجیتتالی از
بین نخواهد رفت .ويجرس ( )2010در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بتر شتكاف ديجیتتالی در
کامبوج» ،عامل زيرساختی را يكی از مهم ترين عوامل تأثیرگذار بتر شتكاف ديجیتتالی متیدانتد.
پترويچ و همكاران ( )2012در پژوهشی چندسطحی ،با بررسی شواهدی از کشورهای عضو بانک
اروپايی بازسازی و توسعه )EBRD( 3با بررسی پژوهش های متعددی که در کشورهای مختلف در
1. Economic Factor
2. Infrastructure Factor
3. European Bank for Reconstruction and Development
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حوزۀ شكاف ديجیتالی صورت گرفته است (به عنوان مثتال ،ويستنته و لتوپز2010 ،؛ حنفتیزاده و
همكاران2009 ،؛ آرچیبوگی و کوکو )2004 ،نشان می دهند که عامل زيرساختی ،تقريبتا در تمتام
آنها يكی ازشاخصهای مهم توسعۀ  ICTو شكاف ديجیتالی است.
عامل فرهنگی

1

توجه به عامل زيرساختی مهم است ،با وجود اين ،محققان استدالل می کنند که تعريتف شتكاف
ديجیتالی ،در اصطالح دسترسی به زيرساخت ها خالصته نمتیشتود (گتالیرين2010 ،؛ باتیستته و
همكاران2007 ،؛ وارسچاور)2004 ،؛ بلكه شكاف اصلی به پتذيرش متؤثر فنتاوری هتا و آثارشتان
مربوط است .ادوار تیلور فرهنتگ را مجموعتۀ پیچیتده ای از دانتش هتا ،باورهتا ،هنرهتا ،قتوانین،
اخالقیات ،عادتها و هرچه فرد به عنوان عضوی از جامعه ،از جامعۀ خويش فرامی گیترد ،تعريتف
میکند .هر منطقه از هر کشوری ممكن است فرهنگی متفاوت با ديگر مناطق آن کشتور داشتته
باشد .فرهنگ نه از طريق وراثت ،بلكه بهوسیلۀ آموزش به نسل بعدی منتقل می شود (بهمتردی،
 .)1390با توجه به تعريف تیلور از فرهنگ پذيرش فناوری های جديد و استتفاده از آنهتا بتهويتژه
اينترنت ،نگرش افراد به فناوری های جديد مانند رايانه و احساس نیاز به آنها نیز متأثر از فرهنتگ
افراد است.
فتحی و همكاران ( )1390در پژوهش خود عامل فرهنگی ،شامل هنجارهای ذهنی ،انعكتاس
بیرونی ،تجربه ،روحیۀ نوآوری ،دانش و شناخت را به عنوان جزئی از الگوی پذيرش فناوری نشتان
دادهاند .بعضی مطالعات بینفرهنگی نیز (بته عنتوان مثتال ،ارونبتان و جونتگ2006 ،؛ جونتگ و
همكاران )2005 ،عوامل ايجاد اختالف در دسترسی به  ICTو نحوۀ نگرش های متفاوت افراد بته
فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی را در کشورهای مختلف بررسی کردند .بهنظر میرستد تأثیرگتذاری
عامل فرهنگی بر دسترسی فیزيكی ،از طريق نقش میانجی دسترسی انگیزشی 2صورت میپذيرد.
کسب انگیزه برای استفاده از رايانه برای اتصال به اينترنت ،اولتین گتام بترای رستیدن بته ايتن
فناوری های ديجیتال است .بسیاری از کسانی که به اشتباه در شكاف ديجیتالی بتاقی متی ماننتد،
مشكلهای انگیزشی دارند .با اين تفسیر ،در اين حوزه تنها «ندارها» وجود ندارند؛ بلكته افترادی
که نمی خواهند فناوری داشته باشند ،نیز ديده میشوند .عواملی که دسترسی انگیزشی را توضتیح
میدهند ،ماهیت اجتماعی يا فرهنگی يا يک ماهیت فیزيكی يا ذهنی دارند (ون دايک .)2008 ،از
متغیرهای تببینکنندۀ جنبۀ ذهنی و روانی دسترسی انگیزشی میتوان به پديدۀ اضطراب رايانه 3و
1. Culture factor
2. Motivation access
3. Computer anxiety
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ترس از فناوری 1اشاره کرد .اضطراب رايانه ،بته معنتای احستاس نتاراحتی ،استترس و تترس در
هنگام مواجهه با رايانه است (چو و همكاران1999 ،؛ بروسنان .)1998 ،اضطراب کامییوتر و ترس
از فناوری ،موانع عمدهای برای استفاده از کتامییوتر و دسترستی بته اينترنتت ،بتهويتژه در میتان
سالمندان ،افراد با سطح تحصیالت پايین و بخشی از جمعیت زنان است (وندايک.)2008 ،
ون دايک در پژوهشی با عنوان «پژوهشهای شتكاف ديجیتتالی :دستتاوردها و کاستتی هتا»
وضعیت اجتماعی -فرهنگی را عاملی مهم در دسترسی انگیزشی میداند و معتقد است که عامتل
اقتصادی و عامل زيرساختی بر فرهنگ افراد اثر میگذارند (ون دايک .)2006 ،از اين رو ،متناستب
با افزايش سطح برخورداری جوامع و همچنین توستعۀ زيرستاختهتای اطالعتاتی ،طترز تلقتی و
باورهای افراد در زمینۀ اهمیت و نقش فناوری اطالعات تغییر میکند.
همچنین به نظر میرسد افتراد برختوردار از نظتر اقتصتادی ،در محتل هتای مناستبی از نظتر
زيرساختهای فناوری زندگی میکنند و همچنتین دسترستی بته زيرستاختهتای اطالعتاتی بتر
وضعیت اقتصادی آنان تأثیر دارد؛ بنابراين ،در فرضیۀ ششم پژوهش ،همبستگی مثبتت و معنتادار
عامل اقتصادی و زيرساختهای فناوری بررسی میشود.
فرضیههای پژوهش

با توجه به پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری ،فرضیههای پژوهش به صورت زير بیان شدهاند:
 :H1عامل اقتصادی در دسترسی فیزيكی شهروندان تأثیر مثبت معناداری دارد.
 :H2عامل زيرساختی در دسترسی فیزيكی شهروندان تأثیر مثبت معناداری دارد.
 :H3دسترسی انگیزشی در رابطۀ بین عامل فرهنگی و دسترسی فیزيكی ،نقش میتانجی ايفتا
میکند.
 :H4عامل اقتصادی بر عامل فرهنگی تأثیر مثبت معناداری دارد.
 :H5عامل زيرساختی و اطالعاتی ،بر عامل فرهنگی تأثیر مثبت معناداری دارد.
 :H6عامل اقتصادی با عامل زيرساختهای فناوری ،همبستگی مثبت معناداری دارد.

1. Technophobia
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عامل اقتصادی
H1
H4

شكاف ديجیتالی
(دسترسی فیزيكی)

H3b

دسترسی
انگیزشی

H3a

عامل فرهنگی

H6





H5

 H2


عامل زيرساختی


شکل.1مدلمفهومیپژوهش 

روششناسی پژوهش
برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های مؤثر ،از منتابع
کتابخانه ای و اينترنتی شامل کتاب ها ،مقاله ها و مطالعههای موردی استتفاده شتده استت .بترای
گردآوری دادهها ،از ابزار پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامۀ اين پژوهش ،مشتمل بتر ستؤال هتايی
است که با توجه به طیف پن ،گزينهای لیكرت با گزينه های بسیار کم تا بسیار زياد طراحی شتده
است.
در پرسشنامۀ اين پژوهش ،برای اطمینان از درستی ابزار اندازه گیتری ،از روش روايتی محتتوا
استفاده شده است .از اين رو با بهره مندی از نظرات کارشناستانۀ استاتید دانشتگاه ،پرستش هتايی
متناظر برای هر فرضیه طراحی شد .همچنین برای سنجش پايتايی پرسشتنامه از ضتريب آلفتای
کرونباخ استفاده شده است .پايايی پرسشنامه با استفاده از بستۀ نرم افزاری  SPSSمحاسبه شد که
با توجه به ضرايب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای عوامل و سطوح دسترستی کته در جتدول 1
ارائه شده است ،میتوان گفت پايايی ابزار سنجش از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
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جدول.1ضرایبآلفایکرونباخمتغیرهایپژوهش 
عنوانمتغیر 

عوامل اقتصادی
عوامل زيرساختی و اطالعاتی
عوامل فرهنگی

تعدادسؤال  ضریبآلفا 

0/88
0/70
0/86

4
5
12

عنوانمتغیر 

دسترسی فیزيكی
دسترسی انگیزشی

تعدادسؤال  ضریبآلفا 

4
8

0/86
0/87

جامعۀ آماری اين پژوهش ،تمامی شهروندان شهر رفسنجان بوده اند .براساس گزارش مرکتز آمتار
ايران ،جمعیت شهر رفسنجان در سال  ،1390بالغ بر  420،151نفر برآورد شده است .با استفاده از
فرمول کوکران رابطۀ  1و با درنظرگترفتن میتزان خطتای مجتاز  0/05و احتمتال موفقیتت ،0/5
حداقل حجم نمونه  384محاسبه شده است .
)1


)N.Z2 .p(1  p
2

)(N  1).2  Z2 .p(1  p

n

2

با روش نمونهگیری خوشهای بر حسب سن ،جنستیت و وضتع فعالیتت افتراد  ،Tتعتداد 600
پرسشنامه در بین شهروندان رفسنجان توزيع شد و  501پرسشنامه نیز بهطتور کامتل پاست داده
شدند .
به طور کلی ،اين پژوهش از نظر ماهیت ،همبستگی ،از نظر هدف ،کاربردی و از منظتر شتیوۀ
گردآوری داده ها ،توصیفی -پیمايشی است .برای آزمودن فرضیهها ،در جهت اجرای متدل ستازی
معادلههای ساختاری 1از نرمافزار  Amos Graphicsاستفاده شد؛ هدف از مدلسازی معادلتههتای
ساختاری ،تعیین میزان حمايت مدل نظری بهوسیلۀ داده های نمونهای است (شوماخر و لتومكس،
 .)2004مدليابی معادلههای ساختاری ،براساس رويكرد دومرحلهای اندرسون و گربینتگ ()1988
انجام شد؛ بهاينترتیب ،نخست با استفاده از تحلیل عتاملی تأيیتدی ،2پتن ،انتدازهگیتری ،شتامل
عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،زيرساختی و اطالعاتی ،دسترسی انگیزشی و دسترسی فیزيكی آزموده
شدند (جدول )2؛ در اين مرحله ،معناداری هريک از بارهای عاملی در مدلهای اندازهگیتری نیتز
بررسی شد .سیس در مرحلۀ دوم ،از طريق فن رگرسیون چندگانه ،3مسیرهای مفترو در متدل
مفهومی آزموده شدند.
روايی مدل ساختاری با توجه به دو متالک شتاخص بترازش و ضترايب مستیر تعیتین شتد.
1.Structural Equation Modeling
)2. Confirmatory Factor Analysis (CFA
3. Multiple Regression
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راي ،ترين شاخصهای آماری برازش ،مدل بترازش مطلتق( 1شتاخص نیكتويی بترازش (GFI(2و
شاخص نیكويی برازش اصالحشتده ، ))AGFI( 3شتاخص هتای بترازش مقتضتد( 4کتای استكوئر
بهنجارشده )CMIN/DF( 5ريشۀ دوم ،برآورد واريانس خطای تقريب ،))RMSEA( 6شتاخصهتای
برازش افزايشی ،)IFI( 7شاخص برازش تطبیقی )CFI( 8و شاخص توکر-لوئیس  )TLI( 9بودند کته
ارزيابی شدند .مقدار نزديک به يک ،برای شاخصهتای  TLI ،IFI ،CFI ،AGFI ،GFIو شتاخص
 CMIN/DFکه مقدار بین  1تا  5و مقدار کوچکتر يا مساوی  0/08برای شاخص  ،RMSEAبتر
برازندگی مناسب و مطلوب داللت دارند (هارينگتون2009 ،؛ شتوماخر و لتومكس2004 ،؛ بیترن،
 ،2001وندنبرگ و النس.)2000 ،
آزمون يکعاملی هارمن يكی از راي ،ترين تكنیک ها برای حل مسئلۀ واريانس مشترک است
(هارمن .)1967 ،با توجه به اينكه دادههای ايتن پتژوهش مشتخص بتهوستیلۀ يتک ابتزار واحتد
(پرسشنامه) ،به طور همزمان از افرادی جمع آوری شتده استت ،بترای پرهیتز از تهديتد پژوهشتی
واريانس روش مشترک ،10پیش از انجام تحلیل های آماری الزم برای آزمون فرضتیههتا ،آزمتون
يکعاملی هارمن 11اجرا شد .واريانس روش مشتترک زمتانی وجتود دارد کته تنهتا يتک عامتل
(نخستین عامل يا عمدهترين عامل) ،بیشترين میزان واريانس را تبیین کند .نتیجۀ اجرای تحلیتل
عاملی اکتشافی از طريق تجزيۀ مؤلفههای اصلی ،شش عامل را بتا مقتادير ويتژۀ بتزرگتتر از 1
شكل داد که عمدهترين آنها  32/5درصد از کل واريانس را تبیتین کترد؛ بنتابراين ،بتا توجته بته
پايینبودن اين مقدار معلوم می شود واريانس روش مشترک در اين پژوهش ،تهديد قابل اعتنتايی
نیست.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

از مجموع  501نفر از شهروندان رفسنجانی که نظرهايشان بررسی شتده استت 224 ،نفتر (44/7
1. Absolute Fit Indices
)2. Goodness-of- Fit Indices (GFI
)3. Adjusted Goodness-of- Fit Indices (AGFI
4. Parsimonious Fit Indices
)5. Normed Chi-Square (CMIN/DF
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)7. Incremental Fit Indices (IFI
)8. Comparative Fit Index (CFI
)9. Tucker- Lewis Index (TLI
)10. Common Method Variance (CMV
11. Harman Single-Factor Test
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درصد) مرد و  277نفر ( 55/3درصد) زن بوده اند؛ از نظر تحصیالت 5/8 ،درصتد بتی ستواد5/8 ،
درصد در حد خواندن و نوشتن 9/6 ،درصد سیكل 18/8 ،درصتد ديتیلم 12 ،درصتد فتوق ديتیلم،
 37/3درصد کارشناسی 6/8 ،درصد کارشناسی ارشد و  4درصد دکتری و باالتر و از نظر وضتعیت
تأهل 67/5 ،درصد متأهل و  37/5درصد مجرد بوده اند .همۀ پاسخگويان از نظر ستنی در فاصتلۀ
 16تا  72سال قرار داشتهاند.
یافتههای تحلیلی

نتاي ،حاصل از تحلیل عاملی پن ،مدل انتدازهگیتری عوامتل اقتصتادی ،فرهنگتی ،زيرستاختی و
اطالعاتی ،دسترسی انگیزشی و دسترسی فیزيكی که آزموده شدند ،در جدول  2نشتان داده شتده
است.
مدلهایپژوهش 
شاخصهایبرازش 

جدول.2
CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

عامل اقتصادی
عامل زيرساختی
عامل زيرساختی -پس از اصالح
عامل فرهنگی
عامل فرهنگی -پس از اصالح
عامل دسترسی انگیزشی
عامل دسترسی انگیزشی -پس از اصالح
عامل دسترسی فیزيكی

0/004
97/579
2/570
9/058
2/851
3/018
2/097
35/863

1/002
0/795
0/999
0/814
0/967
0/979
0/990
0/877

1/005
0/585
0/994
0/771
0/954
0/971
0/984
0/752

1/000
0/793
0/999
0/813
0/967
0/980
0/990
0/876

0/000
0/192
0/024
0/128
0/061
0/064
0/047
0/264

عامل دسترسی فیزيكی -پس از اصالح

2/837

0/995

0/987

0/995

0/061

مدلساختاری 

نتاي ،تحلیل مسیر برای آزمون فرضیههای تحقیق در جدول  3ارائه شده است .دربارۀ فرضتیۀ اول
پژوهش که تأثیر عامل اقتصادی بر دسترسی فیزيكتی را فتر کترده استت ،ضتريب استانداردشتدۀ
رگرسیون  ،0/341انحراف معیار  ،0/35نسبت بنیادی  7/410و مقدار  0/000 pبه دست آمتده استت .از
آنجاکه نسبت بنیادی ،بزرگتر از  2/33و مقدار  P<0/01استت ،ايتن مستیر در ستطح اطمینتان 0/99
معنادار است .درنتیجه ،فرضیۀ اول پژوهش تأيید می شود .دربارۀ فرضیۀ دوم پژوهش کته تتأثیر عامتل
زيرساختی بر دسترسی فیزيكی را فر کرده ،براستاس جتدول  ،3ضتريب استانداردشتدۀ رگرستیون،
 0/30بهدست آمده است .از آنجاکه نسبت بنیادی ،بزرگتر از  2/33و مقدار  P<0/01است ،ايتن مستیر
در سطح اطمینان  ،0/99معنادار است .درنتیجه ،فرضیۀ دوم تحقیق تأيید می شود که عامل زيرستاختی
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در دسترسی فیزيكی شهروندان تأثیر مثبت معناداری دارد .فرضتیۀ ستوم پتژوهش بته بررستی نقتش
میانجی دسترسی انگیزشی بین عامل فرهنگی و دسترسی فیزيكی میپردازد .همانطور کته در جتدول
 3قابل مشاهده است ،ضريب استانداردشدۀ رگرسیون در قسمت اول فرضیه ،يعنی تأثیر معنتادار عامتل
فرهنگی بر دسترسی فیزيكی 0/84 ،و ضريب استانداردشدۀ رگرسیون قسمت دوم فرضیۀ ستوم ،يعنتی
تأثیر معنادار دسترسی انگیزشی بر دسترسی فیزيكتی 0/42 ،استت .از آنجاکته نستبت بنیتادی هتر دو
فرضیه ،بزرگتر از  2/33و مقتدار  P<0/01استت ،هتردو مستیر در ستطح اطمینتان  0/99معنادارنتد.
درنتیجه ،هر دو فرضیه تأيید می شوند .فرضیۀ چهارم پژوهش ،بیانگر تأثیر معنادار عامتل اقتصتادی بتر
عامل فرهنگی است .همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است ،ضتريب استانداردشتدۀ رگرستیون،
 0/12است .بهدلیل اينكه نسبت بنیادی 2/33 ،و مقدار  P<0/05ايتن مستیر ،در ستطح  0/95معنتادار
است .درنتیجه ،فرضیۀ چهارم يعنی تأثیر مثبت و معنتادار عامتل اقتصتادی بتر عامتل فرهنگتی تأيیتد
می شود .فرضیۀ پنجم پژوهش فر کرده است که عامل زيرساختی بر عامل فرهنگی تتأثیر مثبتت و
معناداری دارد .با توجه به جدول  ،3ضريب استانداردشده  /28به دستت آمتده استت .از آنجاکته نستبت
بنیادی ،بزرگتر از  2/33و  P<0/01مسیر در سطح  0/99معنادار است ،فرضیۀ پتنجم تأيیتد متیشتود.
درمورد فرضیۀ ششم پژوهش که همبستگی بین عامل اقتصادی و عامل زيرستاختی را بررستی کترده
است ،همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است ،مقدار ضريب همبستگی  0/27شده که اين مقتدار
بزرگتر از صفر است؛ بنابراين ،فرضیۀ ششم پژوهش تأيید میشود و با توجه به بزرگتربتودن نستبت
بنیتادی از  2/33و  P<0/01ايتن رابطته در ستطح  0/99معنتادار استت .نمتودار مستیر و پارامترهتای
استانداردشدۀ مدل برازششدۀ پژوهش در شكل  2نمايش داده شده است.
جدول.3نتایجتحلیلمسیربرایآزمونفرضیههایپژوهش
ضرایبرگرسیون/
فرضیه/عنوانمسیر 

کوواریانس 

انحراف

نسبت

استاندارد استاندارد

معیار 

بنیادی 

نشده 

شده 

مقدارP

رد/تأیید
فرضیه 

 :H1عاملاقتصادی  دسترسی فیزيكی

0/261

0/341

0/35

7/410

0/000

تأیید

:H2عاملزيرساختی  دسترسیفیزيكی

0/805

0/30

0/184

4/377

0/000

تأیید

 :H3aعاملفرهنگی  دسترسیانگیزشی

0/910

0/843

0/076

12/043

0/000

تأیید

:H3bدسترسیانگیزشی  دسترسیفیزيكی

0/400

0/424

0/050

7/996

0/000

تأیید

 :H4عامل اقتصادی  عامل فرهنگی

0/087

0/12

0/038

2/333

0/020

تأیید

 :H5عامل زيرساختی  عامل فرهنگی

0/738

0/280

0/187

3/936

0/000

تأیید

 :H6عامل اقتصادی  عاملزيرساختی

0/76

0/27

0/020

3/775

0/000

تأیید
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برای ارزيابی نقش میانجی دسترسی انگیزشی (فرضیۀ سوم) از روش چهارگامی بارون و کنی
استفاده شده است .برای تأيید اين نقش الزم است متغیر پیشبتین (عامتل فرهنگتی) بتر متغیتر
مالک (دسترسی فیزيكی) تأثیر معنادار داشته باشد (گام اول)؛ متغیر پیشبین بتا متغیتر میتانجی
(دسترسی انگیزشی) رابطه داشته باشد (گام دوم)؛ متغیر میانجی (دسترستی انگیزشتی) بتا متغیتر
مالک (دسترسی فیزيكی) همبستگی داشته باشد (گام سوم) و بهعنوان گام چهارم ،زمانیکه بتین
متغیر پیشبین و متغیر مالک با کنترل متغیر میانجی رابطه برقرار شود ،اثر پیشبتین بتر متالک
بايد بهطور معنادار ،کمتر يا مساوی صفر باشد (بارون و کنی.)1986 ،
در ارزيابی گام اول ،نتاي ،نشان دادند که عامل فرهنگی بر دسترسی فیزيكی در ستطح 0/99
تأثیر دارد ( .) P<0/01 ،β = 0/265در آزمون گام دوم نتاي ،نشان دادند کته عامتل فرهنگتی بتر
دسترسی انگیزشی در سطح اطمینان  99درصتد ،تتأثیر مستتقیم دارد ( .)P<0/01 ،β =0/852در
گام سوم ،تأثیر مستقیم متغیر دسترسی انگیزشی بر دسترسی فیزيكی ( )P< 0/01 ،β = 0/468در
سطح  0/99تأيید شد .درمورد گام چهارم ،با کنترل نقش متغیر میانجی (دسترسی انگیزشی) تأثیر
متغیر عامل فرهنگی بر دسترسی فیزيكی در سطح  0/99معنادار و منفی می شود (،β = -0/162
 .)P<0/01عالوه بر اينكه در متدلی کته متغیتر دسترستی انگیزشتی بته عنتوان متغیتر میتانجی
درنظرگرفتهشده ،در مقايسه با مدل جايگزين -که عامل فرهنگتی و دسترستی انگیزشتی ،هتردو
به عنوان متغیرهای مستقل مفرو شده اند -شاخص های برازش مدل بهبود يافته است (جتدول
)2؛ بنابراين ،فرضیۀ سوم تحقیق تأيید میشود.
مدلهایپژوهشباتوجهبهنقشمیانجیدسترسیانگیزشی 
جدول.4نتایجبرازش 
مدلساختاری 

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

با نقش میانجی
بدون نقش میانجی
دلتای مقادير دو مدل

1/87
3/09
-1/22

0/96
0/90
0/06

0/95
0/88
0/07

0/96
0/90
0/06

0/92
0/89
0/03

0/90
0/86
0/04

0/042
0/065
-0/023
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عامل اقتصادی
H1
0/34

شكاف ديجیتالی
(دسترسی فیزيكی)

H3b 0/42

0/12 H
4

دسترسی
انگیزشی

0/84

H3a

عامل فرهنگی

0/27


0/30

H6

H5

0/28




H2

عامل
زيرساختی





شکل.2نمودارمسیروپارامترهایاستانداردشدۀمدلبرازششدۀپژوهش

عالوه بر معناداری مسیرها ،شاخصهای برازش مدل که در جدول  5منعكس شده اند ،بیانگر
سطح برازش مناسب مدل هستند.
مدلپژوهش 
شاخصهایبرازش 

جدول.5
مدلساختاری 

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

AGFI  GFI

مدل ساختاری پژوهش

0/000

1/872

0/96

0/95

0/96

0/900

0/92

RMSEA

0/042

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی اين پژوهش ،بررستی تتأثیر عوامتل اقتصتادی ،زيرستاختی و فرهنگتی بتر شتكاف
ديجیتالی در شهر رفسنجان است و شكاف ديجیتالی ،معادل دسترسی فیزيكی يتا برختورداری از
رايانه و اتصال به اينترنت درنظر گرفته شده است .نتاي ،پتژوهش ،فرضتیۀ اول تحقیتق را -کته
بیانگر تأثیر مثبت و معنادار عامل اقتصادی بر دسترسی فیزيكتی استت -تأيیتد متیکنتد .عامتل
اقتصادی در قالب عواملی همچون سطح درآمد افراد ،قیمتت رايانته و متودم و همچنتین هزينتۀ
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اتصال به اينترنت ،بر دسترسی فیزيكی افراد به طور مستقیم تأثیرگذار استت؛ يعنتی هرچته افتراد
جامعه از لحا اقتصادی وضعیت بهتری داشته باشند و هزينتههتای رايانته ،متودم و اتصتال بته
اينترنت نیز کاهش يابد ،دسترسی فیزيكی افراد به رايانه و اتصال به اينترنت نیز افزايش می يابتد.
براساس نتاي ،پژوهش ،فرضیۀ دوم که تأثیر مثبت و معنتادار عامتل زيرستاختی و اطالعتاتی بتر
دسترسی فیزيكی را مفرو داشته ،تأيید می شود .عامل زيرساختی و اطالعاتی ،شتامل متواردی
همچون میزان دسترسی افراد به امكان اتصال اينترنت پرسرعت و کمسرعت ،میتزان رضتايت از
اطالعرسانی در زمینۀ مزايا و هزينههای اينترنت ،میزان رضايت از پهنای باند و سترعت اينترنتت
است .درنتیجه ،هرچه امكان دسترسی به اينترنت در جامعه بیشتر باشتد ،اطتالعرستانی بیشتتری
درمورد مزايای اينترنت و امكان دسترسی به آن صورت میگیرد و هرچه پهنتای بانتد و سترعت
اينترنت بهبود يابد ،دسترسی فیزيكی شهروندان نیز افزايش میيابد.
در فرضیۀ چهارم پژوهش ،تأثیر مثبت و معنادار عامل اقتصادی بر عامل فرهنگی و در فرضیۀ
پنجم ،تأثیر مثبت و معنادار عامل زيرساختی بر عامل فرهنگی تأيید می شود .درنتیجه ،با توجه به
تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و زيرساختی و اطالعاتی بر عامل فرهنگی متیتتوان اظهتار داشتت
شهروندانی که از لحا اقتصادی وضعیت مطلوبتری دارند و از لحا زيرساخت های دسترسی به
رايانه و اينترنت در موقعیت بهتری قرار گرفته اند ،فرهنتگ بهتتری بترای پتذيرش و استتفاده از
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی مانند رايانه و اينترنت خواهند داشت و با توجه به فرضتیۀ ستوم
پژوهش -که نقش میانجی دسترسی انگیزشی را بین عامل فرهنگی و دسترستی فیزيكتی تأيیتد
میکند -بهبود فرهنگ افراد از طريق افزايش انگیزۀ دسترسی ،آنها را بته دسترستی فیزيكتی يتا
داشتن رايانه و اينترنت سوق میدهد.
با توجه به تأيید فرضیۀ ششم -که بیانگر همبستگی معنادار بتین عامتل اقتصتادی و عامتل
زيرساختی و اطالعاتی است -هرچه شهروندان از لحا اقتصادی شرايط بهتری داشته باشند ،بتا
سكونت در محل های برخوردار ،از لحا زيرساختی و اطالعاتی نیز در وضعیت مناسب تتری قترار
می گیرند و همچنین دسترسی به زيرساخت های اطالعاتی و ارتباطی ،فرصت مناسب تری را برای
بهبود وضعیت اقتصادی آنان فراهم میکند.
در پژوهشهای بسیاری ،عامل اقتصادی و عامل زيرساختی بهعنوان عوامل مؤثر بر دسترسی
به رايانه و اينترنت درنظر گرفته شده اند (ماننتد ويجترس2010 ،؛ آکتا و همكتاران2007 ،؛ گیبتز
وکريمر2004 ،؛ وونگ .)2002 ،شلیف ( )2010در پژوهش خود بیان می کند عالوه بر درآمد افتراد
که در دسترسی آنها به اينترنت نقش تعیینکننده ای ايفا می کند ،زيرستاخت هتای  ICTو ستاختار
قیمتی آنها نیز در دستیابی بته ايتن دسترستی ،تعیتینکننتده استت .شتافر و ستیگل ( )2008در
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مطالعهای در آلمان و اتريش ،اهمیت زيرساخت خوب اينترنتتی را بترای توستعۀ منطقتهای مهتم
دانسته اند؛ از آن جهت که موجودبودن و دردسترسبودن دانش ،تا حد زيادی عملكترد اقتصتادی
محلی را تعیین می کند .همچنین بیند ( )2005عوامل مؤثر بتر شتكاف ديجیتتالی را ثتروت يتک
کشور ،توانمندیهای زيرساختی ،هزينههای رايانه و اتصال به اينترنت بیان میکند .پژوهشهتای
انجامشده (بیلون و همكاران2009 ،؛ کرنشتاو و روبینستون )2006 ،و نتتاي ،پتژوهش حاضتر ،در
جهت تأيید رابطۀ معنادار بین عامل اقتصادی و عامل زيرساختی هستند .در توضتیح ايتن رابطته
بايد گفت هرچه کشوری از لحا اقتصادی وضعیت بهتری داشته باشد ،از لحا زيرستاخت هتای
اطالعاتی توسعۀ بیشتری می يابد (کرياکیدو و همكاران2011 ،؛ کروو و منتدنز )2006 ،و حاصتل
اين توسعهيافتگی ،وضعیت اقتصادی بهتر است .همچنین نتاي ،اين پژوهش تأيیتد متیکنتد کته
شكاف ديجیتالی -که در ابتدا برای تبیین تفاوت بین کشورها بهکار میرفت -بته درون مرزهتای
ملی و در سطح شهروندان توسعه يافته است .برايناساس می توان نتیجه گرفت که هرچته افتراد،
وضعیت اقتصادی بهتری داشتهاند ،از لحا زيرستاختهتای اطالعتاتی و دسترستی بته ختدمات
آنالين ،موقعیت بهتری داشته اند و حاصل بهره گیری از اين خدمات زيرساختی ،مثتل اتصتال بته
اينترنت و استفاده از فناوریها موجب بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنان شده است.
همچنین در زمینۀ تأثیرگذاری عامل فرهنگتی بتر دسترستی انگیزشتی ،نتتاي ،ايتن تحقیتق
همراستا با نتاي ،بررسی ون دايک ( )2006است که انگیزۀ دسترسی به اينترنت را متأثر از عوامتل
فرهنگی و عوامل ذهنی دانسته است و بیلون و همكاران ( )2009نیز معتقدند کته نفتوذ فنتاوری
اطالعاتی و ارتباطی ،به عامل فرهنگی بستگی دارد.
با توجه به اينكه متیتتوان کتاهش شتكاف ديجیتتالی را بته عنتوان اهرمتی بترای کتاهش
نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی بهکار گرفت ،همچنین با توجه به اينكه اين امر موجب
توانمندسازی سیاسی شهروندان میشود (پیتراننتژاد و قلتی پتور )1392 ،و از آنجاکته پیامتدهای
شكاف ديجیتالی ممكن است وخیمتر از ساير نابرابریهای سنتی باشد ،پیشتنهاد متی شتود ختط
مشیگذاران برای اين نوع نابرابری ،بته متواردی ماننتد توستعۀ کمتی و کیفتی زيرستاختهتای
اطالعاتی و ارتباطی ،کاهش هزينۀ بهرهمندی ،بهويژه برای سطوح حداقلی دسترستی و افتزايش
آگاهیها از مزايای فناوریهای اطالعاتی ،افزايش پهنای باند و سرعت اينترنتت توجته کننتد .در
زمینۀ عامل فرهنگی و دسترسی انگیزشی ،افزايش آگاهی شهروندان در زمینۀ استتفادۀ بهینته از
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و اينترنت ،تالش برای ايجاد نگترش مثبتت در افتراد در زمینتۀ
استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی قابل تأمل است.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد می شود با توجه تفاوتهای اقتصادی ،فرهنگتی و زيرستاختی
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در بین استان ها و در بین جامعۀ شهری و روستايی ،شكاف ديجیتالی در آن ستطوح نیتز مطالعته
شود .همچنین از آنجاکه پیامدهای منفی شكاف ديجیتالی ،از دسترسی فیزيكی بته اينترنتت ،بته
نوع استفاده که در استفادۀ متداول منعكس می شتود ،گستترش و انتقتال يافتته استت ،پیشتنهاد
میشود در پژوهشهای آتی ،مفهومی از شكاف ديجیتالی کته گستتردهتتر از دسترستی فیزيكتی
باشد ،بررسی شود .از آنجاکه سیاستگذاری نظامهتای اطالعتاتی و ارتبتاطی در ستطح دولتتی در
مسائل اجتماعی و فرهنگی ملت ها تأثیرگذارند ،انجام پژوهش هايی در زمینۀ فناوری های ارتباطی
و اطالعاتی و سیاستگذاریهای دولتی ،ضروری بهنظر میرسد.
محدودیتهای پژوهش
اين پژوهش محدوديتهايی نیز دارد.اولینمحدوديت،انجام اين پژوهش در يک مقطتع زمتانی
مشخص است .درحالیکه فناوری های ارتبتاطی و اطالعتاتی ماهیتت پويتا دارنتد و يتک جامعته
به لحا داشتن اين فناوری ها ،بهطور مداوم درحال پیشرفت يا پسرفت است؛ بنابراين ويژگی های
جامعه ،از نظر زيرساختی و اطالعاتی ممكن است دائما درحال تغییر باشند؛ به عنوان مثال ،عامتل
زيرساختی و اطالعاتی در کشورهای درحال توسعه ،هر روز وضعیت بهتری می يابد؛ بنابراين اگتر
اين پژوهش در سال های ديگر در همین جامعۀ آماری تكرار شود ،ممكن است نتايجی متفاوت از
نتاي ،اين پژوهش حاصل شود .دومین محدوديت پتژوهش ،محتدوديت مكتانی استت .پتژوهش
حاضر در شهر رفسنجان صورت گرفته است .اين محدوديت ،از میزان تعمیمپذيری نتاي ،پژوهش
به شهرهای ديگر می کاهد .محدوديت ديگر اين پژوهش ،در مشتخصکتردن عوامتل متؤثر بتر
شكاف ديجیتالی است .در پژوهشهای ديگری که توسط پژوهشگران ايتن حتوزه در کشتورهای
مختلف انجام گرفته ،عوامل ديگری نیز به عنوان عوامل تعیینکنندۀ شكاف ديجیتتالی شناستايی
شده اند؛ مثال بلیون و همكاران ( )2009در پژوهش خود ،توسعۀ اقتصادی و اثربخشی دولتی را در
نفوذ فناوری های ارتباطی و اطالعاتی مؤثر دانستهاند .پیران نتژاد و قلتی پتور ( )1392در پتژوهش
خود به نقش فناوریهای نوين در مشارکت عمومی و پاسخگويی عمومی پرداختتهانتد .کتا تترين
شلیف ( )2010و لی و رانیر ( )2013در پژوهشی به بررسی تأثیر موقعیتت شتهری و روستتايی در
دسترسی افراد به اينترنت و شكاف ديجیتالی پرداخته است .همچنین پژوهشگرانی مانند ويلستون
( )2006و گولد و همكاران ( )2010ويژگی های جمعیتشناختی را در شتكاف ديجیتتالی مطالعته
کردهاند.
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